سخنی از دل ،توام با آمار به بھانه مقدمه
آنگاه که دشمنان آزادی و آزاد انديشی برای انسانھای بيگناه که صرفآ آزادی را برای خود و
ديگران به ارمغان مياورند ،از قدرت اھريمنی خود استفاده ميکنند ديگر نه از آزادی اثری
ميگذراند و نه به کسی اجازه ی گفتن کلمه ی آزادی را ميدھند.
پس بياييم دست در دست ھم زنجيری محکم بسازيم تا بتوانيم با زبان و فکر آزاديخواھانه ی
خود ديوار اسارت و ديکتاتوری را ويران نموده و مستبدان و ديکتاتورھا را در پيشگاه آزادی
محاکمه نماييم .
آزادی کلمه ی زيباييست ولی معنی و مفھومی در کشور ما که بنيانگذار آزادی و آزادگی بوده
است ،ندارد و کسی را يارای به زبان آوردن اين کلمه زيبا نيست .
وای بر ما که از آزادی فقط نوشتن آنرا اموختھييم و در ميھن عزيزمان ايران حتا توان
نوشتن آنرا نداريم و صدھا جوان آزاد انديش و آزاديخواه را صرفآ به جرم آزاد انديشی در
پشت ميله ھای زندان محبوس نموده و ديکتاتورھا آنان را به جرم عقيده ی پاکشان شکنجه و
محاکمه مينمايند تا ديگران در زندانی به وسعت ايران از آزاد انديشی سخنی به زبان نياورند.
بعد از چندين سال زندگی  ،ھر روز شاھد حدود  ١۴ساعت تابش نور آفتاب به قله ی رفيع
دماوند  ،دنا ،سبالن و داالھو بوده ام  ،تازه فھميدم که اين تابش آفتاب نيست .

أ

سقف خانه ی مادر من ايران پنجره ای رو به تابش آفتاب ندارد  ،ميھنم ايران که روزی
پنجره ھايش تمام نور آزادی را در خود جای ميداد  ،اينک ابر سياه استبداد و ديکتاتوری در
لباس  ،دين  ،خرافه پرستی  ....جلوی تابش آزادی را گرفته است.
من با سخنان دلم پنجره ای رو به آفتاب آزادی ميھنم باز کرده ام.
به اميد آزادی ايران و ايرانی
بعد از اين مقدمه چکيده ای از ستم و جنايات جمھوری اسالمی ايران به رھبريت واليت فقيه
را بطور خالصه در  3بخش عنوان و سپس نگاھی اچمالی به نقض حقوق بشر و خيانت ھای
دولت مردان در  5ماه اخير را خواھم انداخت.
 . 1کشتار سالھای  60تا : 67
ليستی که توسط فعاالن حقوق بشر ) ايران تريبون( تنظيم و در تاريخ شنبه  4 ،تير  1390به
صورت کتاب در دسترس عموم قرار داده اند با آمار  10787نفر اعدامی
که در اين آمار اسامی و محل اعدام افرادی که شناسائی شده اند کامل ذکر شده و بديھيست که
بخش عظيمی ھنوز از اعداميان شناسائی نشده اند.
 . 2کشتار در تابستان  : 1367که به کشتار تابستان خونين ياد ميشود آمارھای متغير وجود
دارد و به علت اينکه جمھوری اسالمی ايران ھمچنان بر سر کار است تعداد دقيق اعدامھا
ھرگز فاش نشده است و بين مراجع مختلف در مورد آنھا اختالف وجود دارد .عموما ً کمتر
از ھزار نفر حداقل و  ١٢ھزار نفر حداکثر شمرده میشود .در اينجا سعی میشود ابتدا به
شده منابع مختلف رجوع میشود و سپس به ليستھای مختلفی که از کشتهشدگان
اعداد اعالم ٔ
منتشر شده اشاره میشود.
سازمان عفو بينالملل "بيش از  ٢۵٠٠نفر" را اعالم کرده است.
در ضمن ليست و نامھای مشخص حداقل پنج ھزار نفر توسط سازمانھای مختلف اعالم شده
است.
ليست کشته شدگان
اولين ليستی که از کشته شدگان انتشار يافت توسط سازمان فداييان خلق ايران )اکثريت( بود
که تا حد امکان وابستگی سازمانی و محل مرگ را نيز تعيين میکرد .اين ليست که نام ۶١۵
نفر را در برداشت تنھا مربوط به اوين و گوھردشت بود و به ھيچ وجه کامل نبود .در اين
ليست از  ۶١۵نفر ١٣٧ ،نفر به مجاھدين ١٠٨ ،نفر به اکثريت ٩٠ ،نفر به حزب توده۴١ ،
نفر به انشعابات ديگر فدايی ٣٠ ،نفر به کومهله ١٢ ،نفر به راه کارگر ٣ ،نفر به پيکار و بقيه
به ساير تشکيالت چپی تعلق داشتند.

ب

در سالھای پس از آن تالشھای زيادی برای تھيه ليستی از قربانيان بوده که حاصلش جمع
نامھای حدود پنج ھزار نفر است.
کميته موقت دفاع از زندانيان سياسی ايران ،کانون ايرانيان لندن ،کانون حمايت از زندانيان
سياسی )در آخن ،آلمان( ،سازمان انقالبی کارگران ايران )راه کارگر( ،سازمان اتحاد فداييان
خلق ايران ،حزب توده ايران ،سازمان فداييان خلق ايران )اکثريت( ،کانون حمايت از
زندانيان سياسی ايران )داخل کشور( در سال  ،۶٧حزب دموکرات کردستان ايران ،سازمان
مجاھدين خلق ايران ،سازمان فداييان خلق )اقليت( و ديگر انشعابات فدايی از جمله
تشکلھايی ھستند که تا بحال ليستی از قربانيان ارائه کردهاند .تعداد و جزييات ھر کدام از اين
ليستھا با ديگری متفاوت است.
آيتﷲ منتظری در کتاب خاطرات خود ،اين رقم را  ٢٨٠٠يا  ٣٨٠٠نفر دانسته و تاييد
میکند که رقم دقيق را بهخاطر ندارد.
كاملترين ليست اين زمينه ليست ساير عصر نو است که از جمع تمامی ليستھای فوقالذکر
حاصل شدهاست.
اين ليست که به ھمت ب.آزاده و ب.آذرکاله جمعآوری شده جمعا شامل  ۴۴٨١نفر است
 . 3در اين قسمت نگاھی به کشتار ،سرکوب و زندان در دھه اخير مياندازم
الف  :کشته شدگان :
جنبش
جمھوری سال  ١٣٨٨و شکل گيری
ت دھمين دوره رياست
دو سال از انتخابا ِ
ِ
ِ
ت پر اما و اگر از سوی حاکميت می
اعتراضی
مردم ايران به نتيجه ی اعالم شده اين انتخابا ِ
ِ
ِ
ب صورت گرفته در اين
گذرد .ميرحسين موسوی و مھدی کروبی ضمن اعتراض به تقل ِ
اعتراض
انتحابات بارھا آن را يک »کودتای انتخاباتی« توصيف کردند که در نھايت نتيجه
ِ
گيری چندين
سبز معترضان در ايران و ھمچنين شکل
آنھا منجر به شکل گيری جنبش
ِ
ِ
راھپيمايی اعتراضی در خيابان ھای تھران و برخی شھرستان ھای ايران شد.
ِ
مستقيم گلوله و يا ضرب و
شليک
شھروندان ايران با
جريان اين اعتراضات بسياری از
در
ِ
ِ
ِ
ِ
پل عابر پياده ،پرتاب
شتم از طريق باتوم،
استنشاق گاز اشک آور ،پرتاب شدن از باالی ِ
ِ
شدن از ساختمان ،ضرب و شتم در خوابگاه دانشجويی و ھمچنين رد شد ِن خودروی نيروی
انتظامی از روی بدن معترضان کشته شده شدند .برخی ديگر از شھروندان نيز توسط
زندانيان
گواھی برخی ديگر از
نھادھای امنيتی دستگير و به گفته ی خانواده ھای زندانيان و
ِ
ِ
بيماری آنان
ت
شتم مامورا ِن زندان ،عدم توجه به وضعي ِ
اثر شکنجه و ضرب و ِ
ِ
سياسی ،در ِ
ت
رسيدگی
و ھمچنين عدم
ب غذا و ضرب و شتم در وضعي ِ
پزشکی الزم پس از اعتصا ِ
ِ
ِ

ت

اعتصاب جان باختند .پيشتر سازمان قضايی نيروھای مسلح نيز با صدور اطالعيهای
موضوع شکنجه ی برخی از زندانيان در کھريزک را تاييد کرد.
ِ
رسانه ھای دولتی و منابع حکومتی تعداد کشته شدگان انتخابات را تنھا  ٣۶نفر اعالم کرده و
به تازگی نيز يکی از چھره ھای نظامی اعالم کرد تنھا  ٣۶نفر از بسيجيان در حوادث بعد از
انتخابات کشته شده اند.
در ھمان روزھای نخست راھپيمايی ھای اعتراضی کميته ای از سوی ميرحسين موسوی و
ديدگان
ت مربوط به آسيب
مھدی کروبی نيز تشکيل شده بود تا بتواند اخبار ،آمار و اطالعا ِ
ِ
ث بعد از انتخابات را جمع آوری کند.
حواد ِ
اين کميته نيز اسامی بيش از  ٧٠نفر از کسانی که بر اساس گزارش ھای رسيده به اين کميته
آمار واقعی مربوط به
جان باخته بودند را منتشر و اعالم کرد که در مور ِد صحت و سقم و
ِ
قضايی مسوالن نياز دارد تا در
ھمکاری
پاسخگويی نھادھای امنيتی و
قربانيا ِن انتخابات به
ِ
ِ
ِ
گزارش اين کميته به نتيجه روشنی برسد .اما نتيجه اين
مورد شبھات و موارد مطرح شده در
ِ
شد که بعد از ظھر روز دوشنبه شانزدھم شھريور ماه سال  ،٨٨نيروھای امنيتی به دفتر
کميتهی پيگيری آسيب ديدگان می روند و اعضای کميته را بازداشت و تمام اموال و اسناد آن
توسط نھادھای امنيتی ثبت و مصادره می شود.
کميته نيز
ِ
ب
تلويزيون رسمی و
پس از آن
ساير رسانه ھای ھوادار حاکميت ،به سرعت اقدام به تکذي ِ
ِ
ِ
اسامی کشته شدگانی که در اين ليست از آنان نام برده شد بر آمدند.
ِ
ث پس از دھمين دوره ی رياست جمھوری ايران،
ب
آمار کشته شدگا ِن حواد ِ
علی رغم تکذي ِ
ِ
اين گزارش مستند است به گفتگوھايی که خودم به عنوان خبرنگار جرس و ساير ھمکاران
مادران
ت
ت کلمه ،سحام نيوز ،روز آن الين ،کانون صنفی معلمان ،ساي ِ
رسانه ای ام در ساي ِ
ِ
حقوق بشر و اعضای
المليی
کميپن بين
داغدار ،راديو فردا ،صدای آمريکا ،بی بی سی و
ِ
ِ
ِ
ت قربانيا ِن پس از انتخابات که تا کنون با  ۴٣تن از خانواده ھای
کميته ی پيگيری وضعي ِ
کشته شدگان مصاحبه و يا از نزديک ديدار کرده اند.
سال گذشته خانواده  ۴٣تن از کشته شدگا ِن انتخابات تصميم
طی دو
ِ
به نظر می رسد در ِ
گرفتند علی رغم فشارھای امنيتی و احساس ناامنی به صورت رسمی با رسانه ھای مختلف
تن اعضای خانواده ی خود اطالع رسانی کنند،
گفتگو کرده و نسبت به نحوه ی جان باخ ِ
نظر
اظھار
سخنان اين  ۴٣خانواده ای که با
پيش رو نيز بنا دارد تنھا به
گزارش
بنابراين
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
رسمی خود اطالع رسانی کرده اند بپردازد .تاکيد می شود که اين گزارش برای کامل شدن
ِ
ت ديگری در اين زمينه دسترسی دارند.
نياز به
ھمکاری ساي ِر کسانی دارد که به اطالعا ِ
ِ
کشته شدگانی که حاکميت آنھا را بسيجی معرفی کرد

ث

بر اساس اين گزارش و در ميا ِن  ۴٣نفر از کشته شدگانی که خانواده ھايشان اطالع رسانی
کرده اند ،به نظر می رسد حکومت ھفت نفر از آنھا با نام ھای داوود صدری ،کاوه سبزعلی
پور ،ميثم عبادی ،حميد حسين بيک عراقی ،محمد حسين فيض،غالمحسين کبيری و صانع
ژاله را در رسانه ھای رسمی و دولتی به عنوان بسيجی معرفی کرده است.
خانواده ھای پنج تن از اين کشته شدگان با نام ھای داوود صدری ،حميد حسين بيک عراقی،
کاوه سبزعلی پور ،ميثم عبادی و صانع ژاله ،طی مصاحبه ھای رسمی با رسانه ھا بسيجی
بودن فرزندان خود را از اساس تکذيب کردند و آن را « شھيد دزدی »و يا « دروغ ھای
دولتی »نغبير کردند.
ھوادار حاکميت در مور ِد دو نفر
خبرگزاری فارس و روزنامه ی کيھان و ساير رسانه ھای
ِ
از اين کشته شدگان به نام ھای محمد حسين فيض و غالمحسين کبيری ھمچنان به نقل از
خانواده ھايشان می نويسد که آنھا بسيجی ھستند .در مورد محمد حسين فيض ھمچنان برخی
از دوستان و اعضای خانواده ی وی در مصاحبه ھايی بدون نام تاکيد می کنند که او از
معترضان به نتايج انتخابات بوده است.
کشته شدگانی که خانواده ھا تنھا به اعالم نامشان بسنده کرده اند
برخی ديگر از خانواده ھا نيز به علت فشارھای امنيتی تاکنون حتی نام اعضای خانواده ی
خود که در حوادث انتخابات جان باخته اند را اعالم نکردند و برخی ديگر از اين خانواده ھا
ث پس از
نيز به دليل ھمين نا امنی ھا تنھا به اعالم اسامی آنھا و تاييد جان باخت ِن آنھا در حواد ِ
انتخابات بسنده کرده اند که به عنوا ِن مثال سعيد عباسی فر ،مھدی کرمی ،بھمن جنابی،
اميرحسين طوفانپور ،شاھرخ رحمانی ،شاھسوند ،حميد مداح شورچه ،عليرضا افتخاری،
ناصر اميرنژاد ،محمد علی راسخی نيا ،جھانبخت پازوکی و امير ارشدی تاجمير فرزن ِد يکی
اسامی تاييد شده ھستند.
از گوينده ھای تلوزيونی به عنوان برخی از اين
ِ
رسيدگی قضايی در داخل يا امداد از سازمان ھای بين المللی
ِ
بسياری از خانواده ھای کشته شدگان اعتراضات مردمی با طرح شکايت ،خواھان معرفی و
ساير اعضای خانواده ی خود شده اند .پرونده ھای شکايات
محاکمه ی قاتال ِن فرزندان و
ِ
باختگان بعد از انتخابات از سوی دستگاه قضايی مسکوت باقی
بسياری از خانواده ھای جان
ِ
مانده و به گفته ی برخی از اين خانواده ھا نھادھای امنيتی با فشار بر آنھا و يا پيشنھا ِد
ت ديه تالش دارند تا خانواده ھا را از پی گيری شکايت شان منصرف کند.
پرداخ ِ
باختن امير جوادی فر ،محمد
بر اساس اين گزارش به نظر می رسد پرونده ی مربوط به جان
ِ
اثر شکنجه و ضرب
کامرانی و محسن روح االمينی زندانيانی که در بازداشتگاه کھريزک در ِ
ت رسمی
و شتم و عدم
رسيدگی پزشکی جان باختند ،تنھا پرونده ای بود که حاکميت به صور ِ
ِ

ج

کار دستگا ِه قضايی برای رسيدگی و
ت آن را بپذيرد و آن را در
ناگزير شد مسولي ِ
دستور ِ
ِ
باختگان حادثه ی
محاکمه ی متھمان قرار دھد که در نھايت به گفته ی خانواده ھای جان
ِ
ت تعقيب قرار نگرفته و تنھا
آمران
کھريزک
اصلی اين پرونده ھرگز احضار ،محاکمه و تح ِ
ِ
ِ
رسيدگی قضايی
شتم اين زندانيان بوده اند ،در
جز عامالن ضرب و ِ
ِ
چند مامور و سرباز که ِ
محکوم شده اند.
خانواده ھای زندانيانی که در اثر شکنجه و ضرب و شتم در بازداشتگا ِه کھريزک جان باخته
بودند ،سعيد مرتضوی دادستا ِن وقت تھران را به عنوان آمر اصلی اين پرونده معرفی کرده
بودند.
ھمچنين پرونده ی غالمحسين کبيری يکی از کشته شدگانی که حاکميت و رسانه ھای دولتی
قضايی کشته شدگان مربوط به
جز تنھا پرونده
ِ
او را به عنوان بسيجی معرفی کرده اند نيز ِ
راھپيمايی اعتراضی روز  ٢۵خرداد است که مورد پيگيری قضايی قرار گرفت.
ِ
شماری از خانواده ھای کشته شدگان حوادث پس از انتخابات از جمله خانواده ھای سھراب
اعرابی ،ندا آقا سلطان ،علی حسن پور ،مصطفی کريم بيگی نيز در اظھار نظرھای رسمی
شدگان
از سازمان ملل و ساير مجامع حقوق بشری خواستند تا با دخالت در پرونده ی کشته
ِ
َ
فرستادن نماينده ای به ايران و ديدار با خانواده ھا آنھا را
يق
ِ
حوادث پس از انتخابات ،از طر ِ
شدن خانواده ھايشان ياری کند.
عامالن کشته
يافتن آمران و
در
ِ
ِ
ِ
ليست  72نفر از کشته شدگان بعد از انتخابات تا ماه آذر را يادآوری می کنم
حسين اختر زند ،کيانوش آسا ،سھراب اعرابی ،عليرضا افتخاری ،ندا آقا سلطان ،امير
جوادیفر ،محرم چگينی قشالقی ،مسعود خسروی ،عباس ديسناد،رامين رمضانی ،محسن
روحاالمينی ،اشکان سھرابی ،امير حسين طوفانپور ،سعيد عباسیفر گلچينی ،مصطفی
غنيان ،علی فتحعليان ،ھادی فالح منش ،احمد کارگر نجاتی ،بھزاد مھاجر ،نادر ناصری،
احمد نعيم آبادی ،مسعود ھاشمزاده ،مھدی کرمی ،ناصر اميرنژاد ،محمود رييسی نجفی ،مبينا
احترامی ،ندا اسدی ،سعيد اسماعيلیخانببين ،مراد آقاسی ،حسين اکبری ،واحد اکبری،
محسن انتظامی ،محسن ايمانی ،فاطمه براتی ،محمد حسين برزگر ،جعفر بروايه ،يعقوب
بروايه ،سرور برومند ،حامد بشارتی ، ،رزاد جشنی ،بھمن جنابی ،محسن حدادی ،شلير
خضری ،فاطمه رجبپور ،بابک سپھر ،فھيمه سلحشور ،تينا سودی ،حسن شاپوری ،علی
شاھدی ،کسری شرفی ،کامبيز شعاعی ،داوود صدری ،سيد رضا طباطبايی ،وحيد رضا
طباطبايی ،حسين طھماسبی ،ساالر طھماسبی ،ميثم عبادی ،ابوالفضل عبداللھی ،حميد
عراقی ،علی پورکاوه ،حسين الف ،رضا فتاحی ،پريسا کلی ،مصطفی کيارستمی ،محمد
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کامرانی ،حميد مداح شورچه ،مريم مھرآذين ،ترانه موسوی ،ايمان نمازی ،محمد نيکزادی،
ايمان ھاشمی ،ميالد يزدان پناه،
گزارشی جدا گانه در مورد اعدام شدگان
بدون
فعاالن سياسی نيز به سرعت و
الزم به ياد آوری است که پس از انتخابات شماری از
ِ
ِ
برگزاری دادگاه ھای علنی اعدام شده اند.
ب  .دستگيری ،زندان و شکنجه:
الزم به يادآوری است که در اينجا از ذکر کشته شدگان ده سال اخير )اعدام ھا و کشتارھای
خيابانی( خودداری شده است.
فعاالن کانون مدافعان حقوق بشر و وکال:
نرگس محمدی)بازداشت در  20خرداد  1389و محکوم به  11سال زندان ،ھم اکنون با وثيقه
آزاد است( ،نسرين ستوده )بازداشت در  13شھريور  1389و محکوم به  6سال زندان و 20
سال ممنوعيت خروج از کشور و  20سال محروميت ار وکالت( ،محمد سيف زاده )وضعيت
بازداشت نامعلوم ،در  2ارديبھشت  1390به خانواده اطالع دادند در زندان اروميه است .وی
به  2سال زندان و  10سال محروميت از وکالت و تدريس در دانشگاه محکوم شد( ،محمدعلی
دادخواه)بازداشت در  7تير  1388با چند تن از ھمکاران و پلمپ دفتر ،وی محکوم به  9سال
زندان و  10سال محروميت از وکالت شد .ھم اکنون با وثيقه آزاد است( ،عبدالفتاح سلطانی
)بازداشت در  19شھريور  ،1390بالتکليف( ،مسعود شفيعی )وکيل کوھنوردان آمريکايی،
در تاريخ  10مھر  1390ھنگام خروج از کشور ممنوع الخروج و پاسپورت اش ضبط شد(
و ...؛
فعاالن زنان:
عاليه اقدام دوست )بازداشت در  10بھمن  1387و محکوم به سه سال زندان( ،زينب بايزيدی
)بازداشت در  25آبان  1387و محکوم به  4سال زندان( ،محبوبه کرمی )بازداشت در 25
ارديبھشت  1390و محکوم به سه سال زندان( ،روناک صفارزاده )بازداشت در  17مھر
 1386و محکوم به شش سال زندان( ،فرانک فريد )بازداشت در  12شھريور  1390و
بالتکليف( ،فرشته شيرازی )بازداشت در  12شھريور  1390در آمل و بالتکليف( و ...؛
حاميان مادران عزادار:
ليال سيف اللھی )بازداشت در  19بھمن  1388که پس از  36روز با کفالت آزاد و در دادگاه
بدوی به  4سال زندان محکوم شد و در انتظار دادگاه تجديد نظر است( ،ژيال کرم زاده
مکوندی )بازداشت در  19بھمن  1388که پس از  36روز با کفالت آزاد و در دادگاه بدوی
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به  4سال زندان محکوم شد و در انتظار دادگاه تجديد نظر است( ،منصوره بھکيش )پس از
چندين بار بازداشت و احضارھای مکرر ،در  22خرداد  1390بازداشت و پس از  28روز
زندان با کفالت آزاد و ھم اکنون برای انجام دادگاه بايستی در روز  18مھر در شعبه 15
دادگاه انقالب حضور يابد .وی در تاريخ  26اسفند سال  1388ھنگام خروج ممنوع الخروج
و پاسپورت اش ضبط شد( و  ...؛
فعاالن دانشجويی:
علی اکبر محمدزاده )بازداشت در  25بھمن  1389و محکوم به  6سال زندان( ،مجيد توکلی
)بازداشت در  16آذر  1388و محکوم به  8سال و نيم زندان( ،مجيد دری )بازداشت در 18
تير  1388و محکوم به  6سال زندان( ،مھديه گلرو)بازداشت در  11آذر  1388و محکوم به
 2سال زندان( ،بھاره ھدايت )بازداشت در  10دی  1388و محکوم به  9سال و نيم زندان(،
و  ...؛
فعاالن کارگری:
شاھرخ زمانی)بازداشت در  17خرداد  1390و محکوم به  11سال زندان( ،بھنام ابراھيم
زاده)بازداشت در  22خرداد  1389و محکوم به  20سال زندان ولی بالتکليف( و  ...؛
فعاالن معلم:
رسول بداغی)بازداشت در  11شھريور  1388و محکوم به  6سال زندان و  5سال محروم
از فعاليت اجتماعی( ،ھاشم خواستار)بازداشت در  4تير  ،1388دوم خرداد  90گزارش شد
اين معلم بازنشسته به سالن  102بند  5زندان وکيل آباد مشھد که محل نگھداری زندانيان
محکوم به اعدام است ،منتقل شده است .او در  19شھريور  1390از زندان آزاد شد( و ...؛
فعاالن حقوق بشر ،روزنامه نگار ،وب الگ نويس ،نويسنده و مترجم:
حشمت ﷲ طبرزدی)بازداشت در  7دی  1388و محکوم به  9سال زندان و  74ضربه
شالق( ،ھنگامه شھيدی)بازداشت در  6اسفند  1389و محکوم به شش سال زندان که از
خرداد  1390برای معالجه در مرخصی است( ،عيسی سحرخيز)بازداشت در  12تير 1388
و محکوم به  3سال زندان و  5سال محروم از فعاليت ھای مطبوعاتی( ،سعيد متين
پور)بازداشت در  10تير  1388و محکوم به  8سال زندان ،(،ابوالفضل عابدينی
نصر)بازداشت در  13ارديبھشت  1390و محکوم به  12سال زندان( ،کيوان صميمی
بھبھانی)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  15سال محروميت از
فعاليت ھای اجتماعی( ،مسعود باستانی)بازداشت در  14تير  1388و محکوم به  6سال
زندان( ،عدنان حسن پور)بازداشت در آذر  1385و محکوم به  15سال زندان( ،ھيوا
بوتيمار)بازداشت در آذر سال  1385و محکوم به  8سال زندان( ،آرش سقر)بازداشت در 1
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آذر  1388و محکوم به  5سال زندان( ،محمد صديق کبودوند)بازداشت در  10تير  1386و
محکوم به  10سال و نيم زندان( ،حسين رونقی ملکی)بازداشت در  22آذر  1388و محکوم
به  15سال زندان( ،مھدی محموديان)بازداشت در  25شھريور  1388و محکوم به  5سال
زندان و محروميت از خبرنگاری( ،حميد موذنی)بازداشت در  5مھر  1390با وضعيت
نامعلوم( ،علی مليحی)بازداشت در  20بھمن  1388و محکوم به  4سال زندان( ،شيوا نظر
آھاری)بازداشت در  29آذر  1388و بالتکليف( ،کوھيار گودرزی)بار اول بازداشت در 29
آذر  1388و يک سال زندان بود ،بار دوم در  9مرداد  1390بازداشت شد و مادرش)پروين
مخترع( نيز يک روز پس از او بازداشت شد و ھر دو بالتکليف ھستند( ،علی اکرمی ،مھدی
افشار نيک و محمد حيدری)در  13مھر  1390بازداشت شدند و بالتکليف ھستند{ و  ...؛
روحانی مخالف نظام:
حسين کاظمينی بروجردی)بازداشت در سال  1386با مصادره اموال و محکوم به  10سال
زندان(.
ادوار تحکيم وحدت:
احمد زيدآبادی)بازداشت در  23خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  5سال تبعيد به
گناباد( ،شبنم مددزاده)بازداشت در  2اسفند  1387و محکوم به  5سال زندان و تبعيد به زندان
رجايی شھر( ،عبدﷲ مومنی)بازداشت در  31خرداد  1388و محکوم به  4سال و  11ماه
زندان( ،و  ...؛
ھنرمندان:
جعفر پناھی)بازداشت در  11اسفند  1388و محکوم به  ۶سال زندان و  ٢٠سال محروميت
از فيلمسازی و فيلمنامهنويسی و  ٢٠سال محروميت از سفر به خارج از ايران و  ٢٠سال
ممنوعيت از ھر نوع مصاحبه با رسانهھا و مطبوعات داخلی و خارجی .وی در  4خرداد
 1389با وثيقه آزاد شد( ،ھادی آفريده ،شھنام بازدار ،ناصر صفاريان ،محسن شھنازدار،
مجتبی ميرطھماسب و کتايون شھابی)شش مستندسازی که در  ٢۶شھريور  1390بازداشت
شدند( ،رامين پرچمی بازيگر سينما و تئاتر)بازداشت در  25بھمن  1390و محکوم به يک
سال زندان( ،پگاه آھنگرانی بازيگر سينما )بازداشت در  ١٩تير  1390که  17روز زندان
بود و با وثيقه آزاد شد( ،مھناز محمدی مستندساز و از فعاالن حقوق زنان )بازداشت در 5
تير  ١٣٩٠که يک ماه زندان بود و آزاد شد( ،مريم مجد عکاس)بازداشت در  ٢٧خرداد
 1390که يک ماه زندان بود و با وثيقه آزاد شد( مرضيه وفامھر)بازداشت در اوايل تيرماه
سال  1390و به يک سال حبس تعزيری و  90ضربه شالق محکوم شد|( و  ...؛
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فعاالن سياسی:
سعيد ماسوری)بازداشت در دی  1379و محکوم به حبس ابد( ،حميد حائری)بازداشت در 15
آذر  1388و محکوم به  15سال زندان ،(،عباس بادفر)بازداشت در سال  1388و محکوم به
 10سال زندان( ،حامد روحی نژاد)دانشجو ،بازداشت در  14ارديبھشت  ،1388در دادگاه
بدوی به اعدام و در تجديد نظر به  10سال زندان محکوم شد .وی بيماری ام اس دارد و
بينايی و شنوايی اش دچار مشکل شده است( و  ...؛
اتھامھای نامشخص که ابتدا به اعدام محکوم شده بودند:
فرح واضحان )بازداشت در  8دی  1388و محکوم به  17سال زندان( ،فاطمه رھنما
)بازداشت در  7مرداد  1388و محکوم به  10سال زندان( ،ايرج محمدی )بازداشت درسال
 1386و محکوم به  10سال زندان( ،عبدالرضا قنبری)ھمسر سکينه آشتيانی ،بازداشت در
 14دی  ،1388وضعيت نامعلوم( و...
اقليت ھای مذھبی:
محمود بادوام)بازداشت در  1خرداد  90و بالتکليف( ،کامران مرتضايی )بازداشت در 1
خرداد  90و بالتکليف( ،نوشين خادم)بازداشت در  1خرداد  1390و بالتکليف( ،وحيد
محمودی)بازداشت در  1خرداد  1390و بالتکليف( ،فرھاد صدقی)بازداشت در  1خرداد
 1390و بالتکليف( ،رياض سبحانی)بازداشت در  25خرداد  90و بالتکليف( و يوسف
ندرخانی)بازداشت در  20مھر  ،1388وی به اتھام ارتداد و تبليغ برای دين مسيحيت به اعدام
محکوم شده است( و  ...؛
نھضت آزادی ايران:
ابراھيم يزدی)بار اول در  7دی  ،1388بار دوم در  9مھر  1389بازداشت و در  29اسفند
 1389از زندان آزاد شد(؛ عماد بھاور)بازداشت در  22اسفند  1388و محکوم به  10سال
زندان و  10سال محروميت از فعاليت ھای رسانه ای( ،محسن حکيمی)در  13مھر 1390
بازداشت شد( و  ...؛
ملی -مذھبی :محمد ملکی)بار اول در  12تير  1360بازداشت که  5سال را در زندان بسر
برد و پس از آزادی نيز ممنوع الخروج بود .وی در  31مرداد  1388برای چندمين بار
بازداشت و در  10اسفند ھمان سال با قيد کفالت آزاد شد( و  ...؛
جبھه مشارکت و مجاھدين انقالب اسالمی:
محسن ميردامادی)بازداشت در  30خرداد  1388و محکوم به  6سال زندان و  10سال
ممنوعيت از فعاليت ھای حزبی و مطبوعاتی( ،مصطفی تاج زاده)بازداشت در  23خرداد
 1388و محکوم به  6سال زندان و  10سال محروميت از فعاليت( و  ...؛
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معترضان حکومتی:
زھرا رھنورد ،ميرحسين موسوی و مھدی کروبی از بھمن سال  1389در حبس خانگی بسر
می برند.
تجاوز جنسی:
تجاوز در زندان ھا مربوط به امروز و ديروز نيست ،در اوايل انقالب برای اعدام دختران
زير  18سال ،ابتدا به آنھا تجاوز می کردند و بعد می کشتند تا به بھشت نروند .بعد از
انتخابات نيز تنی چند از زندانيان مدعی شدند مورد تجاوز قرار گرفته اند که می توان به آنھا
دسترسی پيدا کرد ،ولی اينجا از ذکر آنھا خودداری می کنيم.
شکنجه و شالق:
بھروز جاويد تھرانی)بار اول در  18تير  1378بازداشت و اواخر  1382آزاد ،بار دوم در 4
خرداد  1384بازداشت شد که به  4سال زندان و  74ضربه شالق محکوم شد .حکم 74
ضربه شالق او در  19آبان  1389اجرا شد( ،سميه توحيدلو)دانشجوی دکتری جامعه شناسی،
در  24خرداد  1388بازداشت و به يک سال زندان و  50ضربه شالق محکوم شد .حکم يک
سال زندان وی بخشيده و پس از  70روز با وثيقه آزاد شد ولی حکم  50ضربه شالق او در
 23شھريور با دست و پايی بسته در اوين به اجرا در آمد( ،پيمان عارف)فعال دانشجويی و
روزنامه نگار ،بازداشت در  21بھمن  1389که به يک سال زندان و  74ضربه شالق و
محروميت مادام العمر از حرفه روزنامه نگاری محکوم شد .وی پس از اجرای حکم شالق،
در  17مھر  1390آزاد شد( و ...؛
قتل ھای نامشخص در زندان و بيرون از زندان:
زھرا کاظمی)فيلم بردار کانادايی -ايرانی ،بازداشت در  2تير  1382جلوی زندان اوين -قتل
در  25تير ھمان سال( ،زھرا بنی يعقوب)پزشک ،بازداشت در  ٢٠مھر  ١٣٨۶در پارکی
در ھمدان و انتقال به بازداشتگاه ستاد امر به معروف و نھی از منکر ،خانواده پس از ۴٨
ساعت با خبر مرگ وی روبرو شدند؛ امير جوادی فر ،محمد کامرانی ،محسن روح االمينی،
رامين آقازاده قھرمانی)از بازداشت شدگان بعد از انتخابات رياست جمھوری که در
بازداشتگاه کھريزک به قتل رسيدند( ،ھاله سحابی)فعال ملی -مذھبی ،بازداشت در سال
 1388و به دو سال زندان محکوم شد .وی برای مراسم سوگواری پدرش عزت ﷲ سحابی
موقتا آزاد و در  11خرداد  1390در خيابان کشته شد( و  ...؛
مرگ و خودکشی درون زندان در اثر شکنجه يا فشارھای حکومتی:
البرز قاسمی )عضو نيروی دريايی ،روز  30دی ماه جان باخت .مرگ وی در پی وخامت
وضعيت جسمی نشات گرفته از محروميت بلند مدت از خدمات پزشکی و مرخصی
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استعالجی بود ،اکبر محمدی )فعال سياسی ،يکشنبه شب  8مرداد  1385در زندان درگذشت
و جسد او به پزشکی قانونی تحول داده شد .سھراب سليمانی)مديرکل زندان ھای استان
تھران( روز  9مرداد مرگ وی را اعالم کرد و گفت نامبرده در اعتصاب غذا به سر می
برده است( ،ولی ﷲ فيض مھدوی )در مھرماه سال  ١٣٨٠بازداشت شد و در  ١۵شھريور
سال  ١٣٨۵مقام ھای زندان اوين خبر مرگ او را به طور رسمی اعالم کردند و مدعی شدند
نامبرده خود را در سلول حلقآويز کرده که پس از انتقال به بيمارستان ،در آنجا فوت کرد(،
ابراھيم لطف اللھی)فعال دانشجويی ،در  ١۶دی سال  ١٣٨۶در سنندج بازداشت شد و تنھا ٩
روز بعد در  ٢۵دی ماه  ١٣٨۶ماموران امنيتی به خانواده اعالم کردند وی در بازداشتگاه
اطالعات سنندج خودکشی کرده و جسدش را در گورستان سنندج دفن کرده اند( ،اميرحسين
حشمتساران )بازداشت در سال  1383که به اتھام تاسيس گروھی به نام “جبھه اتحاد ملی
ايران” به  8سال زندان تعزيری و  8سال تعليقی محکوم شد ١۶ ،اسفند  ١٣٨٧پس از چھار
سال تحمل زندان به مرگی مشکوک در زندان گوھردشت درگذشت ،اميد رضا ميرصيافی
)وب الگ نويس ،بار اول در  ٣ارديبھشت سال  ١٣٨٧به اتھام “توھين به علی خامنه ای
رھبر جمھوری اسالمی” در وبالگش “روزنگار” بازداشت و پس از  ۴١روز با تعيين وثيقه
 ١٠٠ميليون تومانی آزاد شد .در آبان  ٨٧در شعبه  ١۵دادگاه انقالب تھران محاکمه و  2سال
و نيم زندان محکوم شد .روز  ٢٨اسفند سال  ١٣٨٧منابع غير رسمی از مرگ مبھم زندانی
در زندان اوين خبر دادند (،محسن دگمه چی )روز دوشنبه  ١۶شھريور  ١٣٨٨بازداشت و به
بند  ٢٠٩زندان اوين منتقل شد ،شامگاه دوشنبه  ٨فروردين سال  ١٣٩٠خبر مرگ اين
زندانی سياسی  ۵٣ساله اعالم شد( ،حسن ناھيد )مھندس مخابرات ،در سال  ١٣٨٣به اتھام
“افشای اسناد طبقه بندی شده” بازداشت و به  ٣سال زندان و پرداخت  ۶٣ھزار يورو محکوم
و دوران حبس خود را در بند  ٣۵٠زندان اوين گذراند و در نيمه فروردين سال ١٣٩٠
درگذشت( ،عبدالرضا رجبی )فعال سياسی ،بازداشت در سال  1380به اتھام عضويت در
سازمان مجاھدين خلق که پس از يک درگيری مسلحانه ھنگام بازداشت مورد اصابت ترکش
نارنجک قرار گرفت .او ابتدا به اعدام و با يک درجه تخفيف به حبس ابد محکوم شد .دوران
محکوميت خود را در زندان ديزل آباد کرمانشاه و بند  ٣۵٠زندان اوين و اندرزگاه  ٨اين
زندان گذراند .او در  ٧آبان  ١٣٨٧از زندان اوين به گوھردشت منتقل شد و ھمان شب خبر
مرگ اين زندانی اعالم شد ،کاوه عزيزپور )فعال سياسی کرد ،بازداشت در سال  ١٣٨۵در
مھاباد و محکوم يه  3سال زندان به اتھام ارتباط با احزاب اپوزيسيون .اين زندانی سياسی در
اوايل ارديبھشت  ١٣٨٧پس از انتقال به بيمارستان اروميه و  ٢٠روز کما ،در  ٢٧ارديبھشت
درگذشت( ،ھاشم رمضانی )شھروند کرد که در ھفته دوم دی ماه  ١٣٨٧در اروميه بازداشت
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شد .چھار روز بعد ماموران در تماسی با خانواده وی اعالم کردند ھاشم رمضانی
"خودکشی" کرده و برای تحويل گرفتن جسد او به اداره اطالعات اروميه مراجعه کنند(،
محمد رجبی ثانی )در  ٨مھر ماه سال  ١٣٨٣به دنبال درگيری منجر به ضرب و شتم با دو
شھروند ديگر ،با حکم بازپرس شعبه  ٢دادسرای عمومی و انقالب تھران بازداشت و به
زندان قزل حصار منتقل شد .چند روز بعد ماموران زندان قزل حصار او را به بيمارستان
رجايی کرج منتقل و اعالم کردند که در زندان دچار مرگ مغزی شده است( ،ھدی رضازاده
صابر)فعال ملی -مذھبی ،روزنامه نگار و مترجم ،بازداشت در سال  1379که به  5سال و
نيم زندان و  10سال محروميت از فعاليت اجتماعی محکوم شد ،وی در اعتراض به مرگ
مشکوک ھاله سحابی اعتصاب غذا کرد و در  21خرداد  1390در بيمارستان مدرس فوت
کرد( و  ...؛
مرگ و خودکشی بيرون زندان در اثر فشارھای حکومتی:
بھنام گنجی)بازداشت در  9مرداد  ،1390وی روز  17مرداد از زندان آزاد شد و نيمه شب
 10شھريور با خوردن قرص خودکشی کرد( ،نھال سحابی)در تاريخ  2مھر  ،1390به دنبال
مرگ بھنام گنجی خودکشی کرد( ،دختری جوانی در  2مھر  1390در پی حمله نيروھای
امنيتی به يک مھمانی در مشھد ،دچار وحشت شد و ھنگام قصد فرار ،از تراس طبقه ششم
ساختمان به پايين سقوط کرد و کشته شد و  ...؛
محکوم به اعدام:
زينب جالليان)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1386حبيب ﷲ گلپری پور)فعال کرد،
بازداشت در  2ارديبھشت  ،(1389انور رستمی)فعال کرد ،بازداشت در دی  ،(1387حبيب
ﷲ لطيفی)فعال کرد ،بازداشت در  1آبان  ،(1386رشيد آخکندی)فعال کرد ،بازداشت در
ارديبھشت  ،(1387شيرکو معارفی)فعال کرد ،بازداشت در  9مھر  ،(1387مصطفی
سليمی)ايلويی -فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1382سيد جمال محمدی)فعال کرد ،بازداشت
در سال  ،(1387سيد سامی حسينی)فعال کرد ،بازداشت در  15خرداد  ،(1387عزيز
محمدزاده)نامشخص( ،عبد سروريان)نامشخص( ،زانيار مرادی)نامشخص( ،لقمان
مرادی)نامشخص( ،جواد الری)فعال سياسی ،بازداشت در  25خرداد  ،(1388حسن
طالعی)فعال کرد ،بازداشت در سال  ،(1387محسن دانش پور مقدم)ھمسر مطھره بھرامی
حقيقی ،بازداشت در  6دی  ،(1389احمد دانش پور مقدم)پسر مطھره بھرامی و محسن دانش
پور ،زمان بازداشت در  6دی  ،(1389صالح سلطان زاده)فعال سياسی ،بازداشت در سال
 ،(1385حسين فروھيده)خطيبی -فعال کرد ،زمان بازداشت نامشخص( ،حميد قاسمی)زمان
بازداشت نامشخص( ،مھدی قياسی)پزشک و فعال سياسی ،زمان بازداشت نامشخص( ،يونس
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آقايان ميرزا)اھل حق ،بازداشت در سال  ،(1383محمد امين عبداللھی)فعال کرد ،بازداشت
در سال  ،(1384مريم اکبری منفرد)فعال سياسی ،بازداشت در  10دی  (1388و يوسف
ندرخانی)کشيش مسيحی ،بازداشت در  20مھر  ... (1388؛
خوانندگان عزيز با اين وضعيت اسف بار حقوق بشر در کشورمان ،متاسفانه حاکمان آن چنان
دم از توانايی مديريت جھان در سازمان ملل می زنند که گويی ايرانی آباد ،آزاد و ھمگان
برابر ساخته اند و حال می خواھند صدای دموکراسی خواھی ،حق طلبی و عدالت جويی شان
را به گوش جھانيان برسانند ،شايد فراموش کرده اند که ايران را ويران کرده اند.
و باز يادآوری می کنم :
 از لحاظ نرخ تورم ،سومين کشور جھان ھستيم. ھر روز شاھد افشای اختالس ھای کالن حکومتی ھستيم. رتبه اول اعدام و اعدام کودکان در جھان ھستيم. آمار طالق -کودک آزاری -ھمسر آزاری -فقر -فحشا ،بيکاری و  ...بيداد می کند. منابع طبيعی و ثروت ھای ملی و محيط زيست مان )درياچه اروميه -زاينده رود،جنگل ھا و آثار باستانی( رو به نابودی است.
 نه در شادی کردن آزاديم )دستگيری شرکت کنندگان در آب بازی پارکھا و انواعتفريحات دسته جمعی(
 نه در سوگواری )حمله به مراسم سوگواری و بزرگداشت جان باختگان .بھشت زھراو خاوران و گورستان ھای ديگر که ھمواره در کنترل نيروھای امنيتی و اطالعاتی
است و خانواده ھا را دايم تحت پيگيرد و اذيت و آزار قرار می دھند.(.
 مرگ ھای ناشی از خودسوزی ،خودکشی و ديگر کشی گرفته تا تصادف و بيماریھای مختلف ناشی از آلودگی ھوا ،آب ،غذا و  ...بيداد می کند.
 گويا انسان ستيزی يک اصل عمده برای حاکميت اين نظام است. صدھا ھزار نفر از زنان و مردان اين آب و خاک در اين سی و سه سال يا با اعدام يادر کشتارھای خيابانی يا در جنگ و عراق يا به اشکال ديگر کشته شده اند.
 چندين ھزار نفر دچار جراحت ھای جبران ناپذير روحی -روانی شده اند. تعداد کثيری از جوانان نخبه از مملکت فراری داده شده اند .تعداد زيادی به داماعتياد انداخته شده اند و ...
 -مردم ايران به ھيچ وجه از امنيت جانی و مالی برخوردار نبوده و نيستند.
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 در کشوری که مردم برای گرفتن وام ھای يک ميليون تومانی پشت در اداره ھا صفمی کشند و ماه ھا در انتظار می مانند ،رقم ھای ميلياردی اختالس می شود و کسی
پاسخگو نيست.
 حاکمان جمھوری اسالمی مدعی اند ھولوکاست افسانه است ،می پرسم آيا کشتارھای بی رويه اين سی و سه سال ھم افسانه بوده است؟
اينک چکيده ای از مقاالت ،اخبار نقض حقوق بشر و خيانت ھای دولت جمھوری اسالمی را
در  5ماه گذشته را بصورت کتاب در اختيار شما عزيزان قرار می دھم.
کالم آخرين را
من ِ
بر زبان جاری کردم
منطق قربانی
خون بی
ھمچون
ِ
ِ
بر مذبح
خون سياوش
يا ھمچون
ِ
روز آفتابی که ھنوز برنيامده است
خون ھر
) ِ
ِ
که ھنوز ديری به طلوعاش مانده است
يا که خود ھرگز برنيايد(.
ھمچون تعھدی جوشان
کالم آخرين را
ِ
بر زبان
جاری کردم
و ايستادم
تا طنيناش
با باد
پرتافتادهترين قلعهی خاک را
بگشايد
مريم دھقانپور
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